UCHWAŁA NR V/30/19
RADY GMINY BRANICE
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn.zm) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Branice
Bogusława Dyląg
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Załącznik do uchwały Nr V/30/19
Rady Gminy Branice
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Plan pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
Termin

Tematyka kontroli

Jednostka
kontrolowana

I Kwartał

Analiza wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie
z uchwałami zebrań wiejskich za 2018r.
Urząd Gminy
Decyzje wydane przez Wójta Gminy Branice o umorzeniach w Branicach
i odroczeniach należności wobec gminy oraz analiza informacji
o zaległościach wobec Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018r.
Analiza procedury przetargowej oraz obowiązującej umowy
w zakresie gospodarki odpadami.

II kwartał

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
Urząd Gminy
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
w Branicach
Informacja o sprzedaży nieruchomości Gminy za 2018 rok.
Opracowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium Wójta Gminy
Branice.
Stan zaawansowania budowy kanalizacji wraz z przyłączami.
Realizacja zamówień publicznych za 2018r.

III kwartał

Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej- analiza wydatkowanych środków.
Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich i domu
kultury w Branicach.
Analiza stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Urząd
Gminy Branice.
Kontrola umów dzierżaw gruntów i umów najmu lokali za 2019r.
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

IV kwartał

Urząd Gminy
w Branicach
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Gminy
w Branicach

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w planie pracy Komisji Rewizyjnej, może ulec zmianie na skutek
potrzeb wynikających z bieżącej działalności.
Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadzi wszystkie kontrole zlecone przez Radę Gminy Branice.
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